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Inleiding
Waarom toezicht op eisen VVE gemeente Eindhoven?
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Het kindercentrum met een gesubsidieerd VVE aanbod is verantwoordelijk voor het leveren van
kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente Eindhoven voert de GGD BrabantZuidoost dit onderzoek uit, waarbij zij beoordeelt of aan de VVE-eisen 2019 die door de gemeente
Eindhoven zijn vastgesteld wordt voldaan.
Wat is het doel van het inspectierapport?
De bevindingen van het inspectieonderzoek staan in dit inspectierapport. Het doel van dit rapport
is:
1. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de VVE-eisen die
in 2019 door de gemeente Eindhoven zijn vastgesteld.
2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het kindercentrum voldoet aan de inspectie
items die beoordeeld zijn vanuit de Wet kinderopvang.
Leeswijzer
Dit inspectierapport geeft een overzicht van de beoordeelde VVE- eisen 2019. Een toezichthouder
oordeelt of er aan de gestelde voorwaarde is voldaan (“ja”), of dit niet het geval is (“nee”), of dat
zij niet tot een oordeel kon komen (“niet beoordeeld”). Om de gemeente Eindhoven van de
benodigde informatie te voorzien in verband met de handhaving op de VVE-eisen, wordt bij VVEeisen waaraan niet is voldaan, een beschrijving van de context gegeven.
Daarnaast bevat het inspectierapport een beschouwing door de toezichthouder en de
basisgegevens van het kindercentrum, de gemeente Eindhoven en de GGD Brabant- Zuidoost.
Indien van toepassing staat de zienswijze van de houder van het kindercentrum opgenomen in het
inspectierapport.
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Beschouwing Voor- en Vroegschoolse Educatie, 2019
Kindercentrum de Bloemenkinderen verzorgt vanaf september 2001 opvang in het Eindhovense
stadsdeel Blixembosch. Het particuliere kindercentrum is gelegen in een jonge woonwijk naast
basisschool De Vuurvlinder. Kindercentrum de Bloemenkinderen vormt samen met basisschool de
Vuurvinder het Spilcentrum Sprookjesbosch. De term 'SPIL' staat voor spelen, leren en integreren.
Het kindercentrum is groeiende. De dagopvang is per september 2016 uitgebreid met 2
basisgroepen. In totaal bestaat de dagopvang uit zeven stamgroepen: drie babygroepen (0-2, 3
jaar) en vier peutergroepen (2-4 jaar).
De dagopvang werkt met een voorschoolse educatie programma, Peuterplein. Het programma richt
zich op de ontwikkelingsgebieden taal en lezen, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, sociaalemotionele ontwikkeling en muziek. Aan de hand van verschillende thema's worden activiteiten
met de kinderen gedaan. Kinderen worden jaarlijks geobserveerd middels het observatiesysteem
van Peuterplein.
Inspectiegeschiedenis 2015 - 2018
Vanaf 2013 heeft de gemeente Eindhoven extra VVE-eisen gesteld voor de subsidieverstrekking
van de VVE locaties te Eindhoven.
Op 03-02-2015 heeft de eerste inspectie op VVE-eisen gemeente Eindhoven bij de
Bloemenkinderen plaatsvonden Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat de locatie nog niet aan
alle VVE certificeringseisen voldoet. Er moet nog gewerkt worden aan het kind-volg-systeem
(voorwaarde 8) en het planmatig vastleggen van het beleid ten aanzien van integratie (voorwaarde
2).
Op 14-01-2016 heeft het inspectiebezoek op de VVE-eisen gemeente Eindhoven plaats gevonden
op de VVE-eisen 2015. Tijdens de inspectie werd geconstateerd dat er aan alle VVE-eisen werd
voldaan.
Op 20-3-2017 heeft een inspectie bezoek op de VVE –eisen Eindhoven plaatsgevonden. Tijdens de
inspectie is geconstateerd dat op voorwaarde 2b na er wordt voldaan aan de VVE-eisen 2017.
Op 15-3-2018 heeft een inspectie bezoek op de VVE- eisen Eindhoven plaatsgevonden. Tijdens de
inspectie is geconstateerd dat op voorwaarde 6 na wordt voldaan aan de VVE-eisen 2018
Huidige inspectie
In 2019 heeft de gemeente Eindhoven voor het zevende achtereenvolgende jaar extra VVE-eisen
gesteld voor de subsidieverstrekking van de VVE locaties te Eindhoven. Om tot deze beoordeling te
komen heeft er op alle peutergroepen een observatie plaatsgevonden en aansluitend heeft er een
persoonlijk gesprek met de houder en de pedagogisch coach plaatsgevonden.
Conclusie
Tijdens de inspectie is geconstateerd dat:
•
•
•

de houder er in is geslaagd de geconstateerde overtreding uit 2018 op te lossen;
er een overtreding is op voorwaarde 1: Wet kinderopvang. Het Pedagogisch klimaat (item
voorschoolse educatie) voldoet niet aan alle gestelde voorwaarden;
er na het bieden van herstelaanbod op voorwaarde 1, volledig wordt voldaan aan de VVEeisen 2019.
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Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectie items
Voorwaarde
1

Wet Kinderopvang

2

Aanbod voorschoolse educatie in horizontale groepen

3

Omvang aanbod voorschoolse educatie

4

Kind-volg-systeem

5

Er worden beredeneerd aantoonbaar* op de individuele
ontwikkeling gerichte activiteiten aangeboden, waarbij
gewerkt wordt aan de vier ontwikkelingsdomeinen zoals
beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen,
motoriek).

6

Er worden beredeneerd aantoonbaar* op groepsniveau
gerichte activiteiten aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan
de vier ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door SLO
(sociaal-emotioneel, taal, rekenen, motoriek).

7

Integratie van peuters met en zonder indicatie wordt
aantoonbaar* bevorderd (samen leren en spelen).

8

Randvoorwaarden voorbereiding en evaluatietijd zijn
schriftelijk vastgelegd én er wordt naar gehandeld

9

Samenwerking basisschool, doorgaande lijn

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopvang
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1. Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

De voorschoolse instelling voldoet aan de wettelijke vereisten
(Wet kinderopvang, Besluit kwaliteit kinderopvang, Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en de Regeling Wet
kinderopvang, Besluit landelijk register kinderopvang, register
buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)1
Toelichting toezichthouder
Op 18 maart 2019 is een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan de Bloemenkinderen.
Gedurende deze inspectie heeft de toezichthouder een overtreding op de VE kwalificatie van één
van de medewerkers op de peutergroep geconstateerd. Op dit onderdeel heeft de toezichthouder
herstelaanbod aangeboden. De houder heeft hier gebruik van gemaakt en de betreffende
overtreding binnen de gestelde termijn opgelost.
Conclusie
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat:
•

de getoetste inspectie items na herstelaanbod (domein Pedagogisch klimaat, item
Voorschoolse educatie), voldoen aan de Wet kinderopvang.

De bevindingen worden weergegeven in het GGD inspectierapport op de Wet Kinderopvang (WKO). Dit
rapport wordt openbaar in het Landelijk Register Kinderopvang.
1
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2. Horizontale groepen
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

De voorschool verzorgt VVE peuteropvang op vaste momenten waarin
kinderen vanaf 2¼ jaar in een horizontale groepssamenstelling
deelnemen.
Toelichting toezichthouder
Kinderopvang de Bloemenkinderen werkt met vier horizontale peutergroepen met kinderen in de
leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar:
•
Dagopvanggroep Blauw, begane grond (2-4 jaar);
•
Dagopvanggroep Oranje, begane grond (2-4 jaar);
•
Peuterwerkgroep Paars, eerste verdieping;
•
Peuterwerkgroep Blauw, eerste verdieping.
Daarnaast zijn er 3 babygroepen.
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3. Omvang aanbod voorschoolse educatie
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Het te verzorgen VVE aanbod omvat minimaal 5,5 uur per week,
verdeeld over twee dagdelen en verspreid over twee dagen; het voor
VVE geïndiceerde peuters te verzorgen VVE aanbod omvat minimaal
11 uur per week, verdeeld over drie tot vier dagdelen en verspreid
over minimaal drie dagen.
Deze spreiding over minimaal drie dagen geldt alleen voor nieuwe
VVE-geïndiceerde peuters per 1 januari 2019. Deze spreidingseis over
drie dagen geldt niet voor lopende contracten.
Toelichting toezichthouder
Twee dagopvang peutergroepen (Blauw en Oranje) zijn 5 dagen in de week geopend.
De peuterwerkgroep Paars (op de 1e etage) is vijf ochtenden in de week geopend van 08.30 uur11.30 uur.
De peuterwerkgroep Blauw (1e etage) is 2 ochtenden in de week geopend. In deze groep worden
geen kinderen met een indicatie geplaatst gezien de beperkte openingsuren.
Een kind met een VVE indicatie krijgt een aanbod van minimaal 11 uur per week aangeboden,
verdeeld over drie tot vier dagdelen en verspreid over minimaal drie dagen.

4. Kind-volg-systeem
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

De voorschool hanteert een op het leerlingvolgsysteem van de
basisschoolpartner afgestemd kindvolgsysteem.2
Toelichting toezichthouder
Kindcentrum De Bloemenkinderen werkt met een eigen observatiesysteem, gecombineerd met het
kindvolgsysteem van Peuterplein. Alle observaties worden handmatig in een map verwerkt. Als een
kind 4 jaar wordt, worden de gegeven uit de map besproken met de basisschool en daarnaast
wordt het gemeentelijke overdrachtsformulier ingevuld.
Basisschool De Vuurvlinder hanteert bij de kleuters het kindvolgsysteem Kleuterplein, dat logisch
aansluit op Peuterplein. Daarnaast gebruikt de basisschool Cito (t.b.v. cognitieve toetsing) en
VISEON (t.b.v. het sociaal-emotioneel functioneren).
Beide observatiemethoden sluiten zodoende op elkaar aan.

De voorschoolse instelling toont aan, dat het gehanteerde kindvolgsysteem met de betreffende
basisschoolpartner is afgestemd (een uniform systeem verdient weliswaar de voorkeur, maar is niet perse
vereist).
2
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5. Individuele ontwikkeling
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Er worden beredeneerd aantoonbaar* op de individuele ontwikkeling
gerichte activiteiten aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan de vier
ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door SLO (sociaalemotioneel, taal, rekenen, motoriek).
Toelichting toezichthouder
De peutergroepen formuleren doelen aan de hand van de Peuterplein methodiek, hierin ziet de
toezichthouder rekendoelen (kleuren benoemen, tellen etc.), motorisch doelen (dansen, bewegen,
potlood vasthouden etc.), taal doelen (dieren benoemen, geluiden maken etc.) en sociaal
emotionele doelen ( gezamenlijke activiteiten, samenspel). Per kind wordt een boekje bijgehouden
waarin de observaties m.b.t. deze doelen worden verwerkt.
In de activiteitenplanning is gezien dat aan de hand van diverse kleuren op individueel niveau
aangegeven wordt of een kind de activiteit en de daaraan gekoppelde ontwikkeling wel of niet
voldoende heeft uitgevoerd. Wanneer dit onvoldoende is wordt de specifieke ontwikkeling
nogmaals gericht gestimuleerd.

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopvang
6. Ontwikkeling groepsniveau
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Er worden beredeneerd aantoonbaar* op groepsniveau gerichte
activiteiten aangeboden, waarbij gewerkt wordt aan de vier
ontwikkelingsdomeinen zoals beschreven door SLO (sociaalemotioneel, taal, rekenen, motoriek).
Toelichting toezichthouder
Er wordt gewerkt met een groepsanalyse op basis waarvan op groepsniveau gerichte activiteiten
wordt aangeboden. In de groepen zijn groepsanalyses aanwezig. In die overzichten maken
kleurcode (groene of rode bollen) in één oogopslag inzichtelijk waar de gehele groep staat en waar
extra aandacht voor nodig is.
De pedagogisch coach kan toelichten hoe er op de peutergroepen gewerkt wordt. Indien er veel
kinderen het doel niet beheersen (rode bolletjes) wordt de activiteit herhaald en/of op een andere
manier nogmaals aangeboden.

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder kinderopvang
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7. Bevorderen integratie
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Integratie van peuters met en zonder indicatie wordt aantoonbaar*
bevorderd (samen leren en spelen).
Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. De kinderen met een VVE indicatie worden zowel op de
peuterwerkgroep Paars, dagopvanggroep Blauw en dagopvanggroep Oranje gezamenlijk
opgevangen met kinderen zonder een VVE indicatie.
In de peuter dagopvang groep Oranje zijn 4 VVE geïndiceerde kinderen.
In de peuter dagopvang groep Blauw zijn 4 VVE geïndiceerde kinderen.
In peuterwerkgroep Paars zijn 11 VVE geïndiceerde kinderen.
Daarnaast zijn er geregeld gezamenlijke spelactiviteiten waar kinderen uit de verschillende groepen
elkaar ontmoeten en samen spelen.

*dit blijkt uit observaties, uit schrift en uit dialoog tussen voorschool en toezichthouder
kinderopvang

8. Randvoorwaarden voorbereiding en evaluatietijd
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

De voorschoolse instelling heeft schriftelijk vastgelegd hoe
pedagogisch medewerkers met de aanvullend beschikbare
voorbereidings- en evaluatietijd (voor- en nawerk) om dienen te
gaan en handelen daar ook naar. Uit de schriftelijke vastlegging blijkt,
dat sprake is van planmatig (Plan-Do-Check-Act), op het verbeteren
van de pedagogisch didactische aanpak gericht, handelen.
Toelichting toezichthouder
De houder heeft in het rooster tijden vastgelegd die weergeven dat de beroepskrachten
voorbereidingstijd VVE mogen gebruiken. Daarnaast zijn evaluatieformulieren m.b.t. thema’s
tijdens de inspectie ingezien. Tijdens het inspectie onderzoek blijkt dat hier ook naar gehandeld
wordt.
Afspraken rondom de voorbereidings-en evaluatietijd op het gebied van VVE werkzaamheden zijn
vastgelegd in een werkinstructiemap VVE.
Aandachtspunt:
Er staat niet beschreven hoeveel taakuren de pedagogisch medewerkers krijgen t.b.v. voor VVE.
Wel staat beschreven dat specifieke VVE uren de VVE planning, -voorbereiding, -registratie, evaluatie (plan-do-check-act) wordt gedaan.
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9. Samenwerking basisschool, doorgaande lijn
Voorwaarde

Ja

Nee

Niet
beoordeeld

Het onderwijs is vanuit hun regie- en coördinatiefunctie aangewezen
als eerst verantwoordelijke voor:
de pedagogisch didactische doorgaande lijn tussen voor- en
vroegschool;
het bieden van een SPILbrede ondersteuning die wordt
gekenmerkt door één kind, één plan, één regisseur;
een Pedagogisch Educatief Raamplan SPIL (een vierjaarlijks te
actualiseren SPILbreed samenwerkingsplan), een jaarplan SPIL
en een VVE verbeterplan.
Dit leidt tot de volgende eis voor een voorschool:
Er is sprake van een vastgelegde samenwerking met een SPILcentrum
of basisschool.
De voorschool kan deze samenwerking aantonen via bovengenoemde
plannen.
Indien een school niet aan bovenstaande verplichting voldoet, dient
door de voorschool aangetoond te worden dat zij - van hun kant voldoende inzet pleegt om tot deze samenwerking te komen.
Een standalone voorschool heeft een samenwerkingsovereenkomst
met één of meerdere scholen voor minimaal 50% van de instromende
kinderen en beschrijft minimaal de volgende zaken:
i.

de wijze waarop het VVE programma, het kindvolgsysteem en het
VVE beleid op elkaar aansluiten,

ii.

wijze waarop een ‘warme’ overdracht wordt gerealiseerd,

iii.

wijze waarop tussentijds terugkoppeling kan plaatsvinden,

iv.

wijze waarop de kwaliteitsmanager van de organisatie deel kan
nemen aan specifiek zorgoverleg,

v.

frequentie en wijze waarop de samenwerking geëvalueerd wordt.

vi.

de wijze waarop aandachtspunten uit inspecties worden
afgestemd.

Toelichting toezichthouder
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Er is een schriftelijk vastgelegde samenwerking tussen de kinderopvang en basisschool De
Vuurvlinder.
De samenwerking is vastgelegd in een Pedagogisch Educatief Raamplan Sprookjesbosch, versie
2015-2019.
Tevens is er een Jaarplan Spil 2018-2019. In september 2018 is er een quickscan afgenomen bij
beroepskrachten en leerkrachten die heeft geleid tot o.a. onderstaande doelstellingen:
De doorgaande lijn gericht op ontwikkeling door spel wordt bevorderd door good practice
voorbeelden tijdens klassen/groepsbezoeken van leerkrachten en PM-ers
Oriënteren op kindvolgsysteem Looqin bij de Bloemenkinderen ( basisschool de Vuurvlinder
werkt sinds kort met dit procesgericht kindvolgsysteem).
Stimuleren van de leesbevordering bij peuter d.m.v. het lenen van boeken uit de
bibliotheek van school. Samenwerking van Bloemenkinderen en Vuurvlinder vergroten met
behulp van de schoolbieb en lees bevorderende activiteiten.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer

:
:
:
:

De Bloemenkinderen
http://debloemenkinderen.nl
103
JA

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf de Bloemenkinderen B.V.
Ernani 24
5629 NB Eindhoven
www.debloemenkinderen.nl
17131489

:
:
:
:

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR EINDHOVEN
088 0031 377

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats
Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: Sigrid Seerden
: EINDHOVEN
: Postbus 90150
: 5600RB EINDHOVEN
:
:
:
:

19-03-2019
07-05-2019
23-05-2019
27-05-2019

: 27-05-2019

Overzicht gebruikte bronnen

•
•
•
•
•
•
•

Pedagogisch Raamplan Spilcentrum
Sprookjesbosch 2015-2019
Taalcertificaten 3F 13 beroepskrachten
Werkinstructie VVE (Format thema
voorbereiding, groepsregistratie en
evaluatie)
Methode programma Peuterplein,
kleuterplein
Overzicht VVE geïndiceerde kinderen
Jaarplan 2018-2019
Roosters beroepskrachten
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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